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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει ότι ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. 

Στέφανος Μέξας υποδέχτηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου την Παρασκευή 20/05/2022, σε μια 

προγραμματισμένη Εθιμοτυπική συνάντηση, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικoύ και Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου του Ταρν (Tarn), πόλη Αλμπί (Albi) της Γαλλίας, κ. Jean Michel Camps συνοδευόμενο 

από την Περιφερειακή Διευθύντρια κα Cécile Ferrieres και την κα Manuea Insana, υπεύθυνη του 

προγράμματος Erasmus του Επιμελητηρίου. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα συνεργασίας και ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος 

με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων μεταξύ των Επιμελητηρίων των δύο χωρών. 

Η συζήτηση ξεκίνησε τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του επιμελητηριακού θεσμού και  

παρουσιάστηκε η οργάνωση, η λειτουργία και η διοίκηση των αντίστοιχων Επιμελητηρίων σε τοπικό, 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  

Ο κ. Μέξας ανέφερε την συμβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού μας στην οικονομική, 

τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας όπως είναι οι εκδηλώσεις του Πάσχα και την 

πολυάριθμη επισκεψιμότητα που βιώνει το νησί μας κάθε χρόνο βασιζόμενη στα  έθιμα,  τη μουσική 

παιδεία και παράδοση του νησιού μας. 

Συζήτησαν για τα κοινά προβλήματα των δύο περιοχών επισημαίνοντας ότι την δύσκολη περίοδο που 

διανύουμε, εν μέσω πανδημίας και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι τοπικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν επιπλέον σοβαρά ζητήματα ακόμη και βιωσιμότητάς, όπως η αύξηση του κόστους 

ενέργειας και η ανατίμηση των πρώτων υλών. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί μέτρα από τις κυβερνήσεις, 

όμως θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον στήριξη των ΜμΕ  με σκοπό την ανακούφισή τους σε βάθος 

χρόνου και έως την εξισορρόπηση της αγοράς, μέτρα που θα περιορίσουν τον κίνδυνο μείωσης της 

παραγωγής ή ακόμα και της αναστολής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. 
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Στο πλαίσιο της συζήτησης ανέλυσαν θέματα σχετικά με το επιχειρείν με έμφαση τον τουρισμό και 

την εκπαίδευση. Κοινή διαπίστωση στην συζήτηση ήταν η έλλειψη επαρκούς δυναμικού που 

απασχολεί όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα την ξενοδοχειακή και την ευρύτερη τουριστική 

βιομηχανία, ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο εντάθηκε, εξαιτίας της πανδημίας, αφού πολλοί 

εργαζόμενοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με άλλους τομείς και επαγγέλματα.  

Επιπλέον συμφώνησαν και πρότειναν να δημιουργηθεί ένας πανευρωπαϊκός φορέας με αρμοδιότητα 

ζητήματα που αφορούν τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αναδεικνύουν τα 

επαγγέλματα κυρίως του τουριστικού κλάδου αναπτύσσοντας συνεργασίες φορέων όπως αυτό που 

πραγματοποιείται αυτή τη περίοδο με το πρόγραμμα ERASMUS των Γάλλων μαθητών στο ΙΕΚ 

Κέρκυρας σημαντικής ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των δύο περιοχών. 

Εκφράστηκε αμοιβαία η προσδοκία για την δυνατότητα συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαία ανταλλαγή τοπικών αναμνηστικών δώρων. 

 

      

           

Με εκτίμηση 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  

Στέφανος Μέξας 

 

 


